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Η
αντίδραση στον εκ-
φοβισµό σεξιστικού
ή ρατσιστικού περιε-
χοµένου δεν αποτε-

λεί επιλογή για τις νεαρές
µετανάστριες στην Κύπρο,
καθώς µπορεί να οδηγήσει
σε περαιτέρω περιθωριοποί-
ηση, ενώ η βία συσχετίζεται
µε ρατσιστικά στερεότυπα
και κατηγοριοποιήσεις στην
κοινωνία της Κύπρου, έδειξε
µεταξύ άλλων έρευνα µε
τίτλο «Σεξισµός και ρατσι-
σµός εντός των σχολικών τει-
χών: Εµπειρίες κοριτσιών
µεταναστών στη ∆ευτερο-
βάθµια Εκπαίδευση», τα ευ-
ρήµατα της οποίας
παρουσιάστηκαν την Τετάρτη
το πρωί σε δηµοσιογραφική
διάσκεψη στη Λευκωσία.
Η έρευνα έγινε ταυτόχρονα
σε άλλες τέσσερεις ευρωπαϊ-
κές χώρες (Ελλάδα, Μάλτα,
Ηνωµένο Βασίλειο και Ισπα-
νία) και συντονιστής για την
Κύπρο ήταν το Μεσογειακό
Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνι-
κού Φύλου (MIGS). 
Στην Κύπρο λήφθηκαν 10 συ-
νεντεύξεις από 10 µετανά-
στριες. Έλαβαν επίσης µέρος
5 µετανάστριες ως οµάδες
εστίασης (focus groups), 2
εκπαιδευτικοί, 2 διευθυντές
σχολείων και ένας κυβερνη-
τικός αξιωµατούχος. Ακολου-
θήθηκαν µικτές ποιοτικές
µέθοδοι έρευνας, όπως π.χ.

ανασκόπηση σχετικής βιβλιο-
γραφίας και κριτική ανάλυση
εγγράφων εκπαιδευτικής πο-
λιτικής και πολιτικών έντα-
ξης.
Η Τζιωρτζίνα Χρίστου, ερευ-
νήτρια στο MIGS, η οποία και
ανέλυσε τα ευρήµατα της
έρευνας, ανέφερε στη διά-
σκεψη ότι σκοπός του προ-
γράµµατος ήταν να
«διερευνήσει το ρόλο που
διαδραµατίζει το φύλο στις
εµπειρίες µετανάστευσης και
σχολικής ένταξης των παι-
διών των µεταναστών, καθώς
αυτός συχνά παραµερίζεται

από πολιτικές ένταξης στον
τοµέα της εκπαίδευσης».
Σύµφωνα µε την έρευνα,
τόσο οι νεαρές µετανάστριες
όσο και οι οικογένειές τους,
επενδύουν σηµαντικά στο
θεσµό του σχολείου ως
µέσου επίτευξης καλύτερης
ζωής. Περαιτέρω διαφάνηκε
ότι υπάρχουν ρατσιστικά στε-
ρεότυπα που καλλιεργούνται
στα σχολικά καθεστώτα και
πηγάζουν από τα ίδια τα στε-
ρεότυπα που αφορούν τη
ρύθµιση της εργασίας. Συγ-
κεκριµένα, µαθήτρια από τις
Φιλιππίνες στη συνέντευξή
της, ανέφερε ότι σε παλαι-
ότερο σχολείο στο οποίο φοι-
τούσε, οι συµµαθητές της τη
διέταζαν να µεταφέρει τις
σχολικές τους τσάντες ή να
πηγαίνει στην καντίνα εκ µέ-
ρους τους.
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι
τα κορίτσια από χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης έρχον-
ται αντιµέτωπα µε πατριαρχι-
κές νόρµες που
κατηγοριοποιούν και αξιολο-
γούν τα κορίτσια στο κυ-
πριακό περιβάλλον βάσει
κανόνων «αγνότητας» και
«σεµνότητας». 
Κορίτσι γυµνασίου από τη
Ρουµανία, στη συνέντευξή
του ανέφερε ότι πολύ συχνά
τη ρωτούν τι δουλειά κάνει η
µητέρα της, ενώ κορίτσι Γυ-
µνασίου από τον Πόντο ανέ-
φερε ότι πολύ συχνά όταν πει
ότι έχει φίλες από τη Ρουµα-
νία, τη Βουλγαρία και τη

Ρωσία, τα
αγόρια στην
τάξη της θέ-
λουν να τις
γνωρίσουν. Η
µ α θ ή τ ρ ι α
ανέφερε πε-
ραιτέρω ότι
γνωρίζει ότι
οι περισσότε-
ρες Ρουµά-
νες, Ρωσίδες
και Βουλγά-
ρες «πάνε σε
τέτοιες δου-
λειές».
Όπως δει-
κνύει η
έρευνα και οι
ίδιες οι µετα-
νάστριες υιο-
θ ε τ ο ύ ν
ρατσιστικές 
διαλεκτικές
και πρακτι-

κές, ενώ σε ό,τι αφορά την
αντιµετώπιση της λεκτικής
βίας (σεξουαλικά σχόλια ή
παρενόχληση), θεωρείται κα-
θαρά ιδιωτική υπόθεση και
σε καµία περίπτωση δεν θε-
ωρήθηκε ότι η δέκτης θα
µπορούσε να αποταθεί στο
σχολείο ή σε άλλους θε-
σµούς για προστασία.
Όπως λέχθηκε στη διάσκεψη,
τα ευρήµατα έδειξαν ότι η
αποκλειστική εστίαση στην
παροχή γλωσσικής υποστήρι-
ξης και στην καλλιέργεια πο-
λιτισµικής ευαισθησίας στη
διαφορετικότητα δεν λαµβά-

νει υπόψη το γεγονός ότι η
κουλτούρα δεν είναι κάτι το
στατικό και µπορεί να δια-
µορφωθεί, βοηθώντας τις µε-
τανάστριες να ενσωµατω
θούν καλύτερα και να νιώ-
σουν ότι ανήκουν στο νέο
κοινωνικό τους περιβάλλον.
Το Μεσογειακό Ινστιτούτο
Μελετών Κοινωνικού Φύλου
στην έρευνά του καταλήγει
και σε συστάσεις, όπως π.χ. η
ανάπτυξη δεξιοτήτων στα πο-
λυπολιτισµικά σχολεία, η κα-
τανοµή του σχολικού χρόνου
για εξήγηση εννοιών όπως ο
σεξισµός, η διάκριση, τα αν-
θρώπινα δικαιώµατα, η δια-
µόρφωση πολιτικών στα
σχολεία για αντιµετώπιση ρα-
τσιστικών και σεξιστικών
συµπεριφορών, η διαφάνεια
και παροχή πληροφοριών και
η σωστή καθοδήγηση για κα-
τάργηση των διακρίσεων και
των προκαταλήψεων.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε στη
διάσκεψη ότι η Κύπρος έχει
πολλά κοινά στοιχεία µε τη
Μάλτα, καθώς στις δύο
χώρες το φαινόµενο της µε-
τανάστευσης είναι σχετικά
νέο, ενώ σε χώρες όπως το
Ηνωµένο Βασίλειο, οι ερωτη-
θείσες ήταν δεύτερης ή τρί-
της γενιάς µετανάστριες.
Τα ευρήµατα της έρευνας
έχουν περιληφθεί σε βιβλίο,
το οποίο αναµένεται να εκδο-
θεί τον ερχόµενο µήνα, ενώ
θα γίνουν προσπάθειες και
για παρουσίασή τους στην
Επιτροπή Παιδείας της Βου-
λής.
Σήµερα,  εξάλλου, διοργανώ-
νεται σεµινάριο για παρου-
σίαση των ευρηµάτων και
περαιτέρω συζήτηση.
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Μαθήτρια από τι̋ 
Φιλιππίνε̋ ανέφερε ότι
σε σχολείο τη̋ Κύπρου
στο οποίο φοιτούσε, οι
συμμαθητέ̋ τη̋ τη διέ-
ταζαν να μεταφέρει 
τι̋ σχολικέ̋ του̋ τσάν-
τε̋ ή να πηγαίνει στην
καντίνα εκ μέρου̋ του̋

∆εν έχει εξαφανιστεί από τα κυπριακά σχολεία ο ρατσισµός και ο σεξισµός


